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Annwyl Michelle  

Amcangyfrif 2023-24 

 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid ddoe i gyflwyno'ch Amcangyfrif ar 
gyfer 2023-24. Mae’r Pwyllgor wedi trafod eich Amcangyfrif a’r dystiolaeth a 
ddarparwyd gennych, ond ni all gefnogi eich cais am £5.9 miliwn, sef cynnydd o 
£584,000 (11 y cant) o gymharu â’r gofyniad arian parod ar gyfer 2022-23, sef £5.3 
miliwn. 

Er ein bod yn cefnogi eich cynlluniau uchelgeisiol ac yn cydnabod y buddion 
posibl y bydd y cynlluniau hyn yn eu cynnig i’r sector cyhoeddus ehangach, 
rydym hefyd yn ymwybodol iawn o'r hinsawdd economaidd a chyllidol sydd 
ohoni, yn ogystal â’r pwysau ariannol ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.  

Fel y byddwch yn gwybod, rydym hefyd yn trafod ceisiadau am gyllid gan y cyrff 
eraill a ariennir yn uniongyrchol. Mae Comisiwn y Senedd wedi gofyn am 
gynnydd o 4.1 y cant a byddwn yn trafod Amcangyfrif Archwilio Cymru ar 9 
Tachwedd. Er ein bod yn ystyried pob cais cyllidebol yn ôl ei rinweddau ei hun, 
rhaid inni hefyd fod yn ymwybodol o’r galw cyffredinol ar Gronfa Gyfunol Cymru, 
yn enwedig yn ystod cyfnod o gyfyngiadau economaidd. 

Felly, mae’r Pwyllgor yn eich gwahodd i fyfyrio ar eich blaenoriaethau ariannu ac 
ystyried lle y gellir gwneud newidiadau. Rydym hefyd yn ddiolchgar i chi am 
gadarnhau y byddwch yn addasu eich Amcangyfrif mewn ymateb i’r gostyngiad 
mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol, a fydd yn dod i rym o 6 Tachwedd 2022. 

Fel sy'n ofynnol o dan Reol Sefydlog 20.24, rydym yn ymgynghori â chi i wneud 
cais am ostyngiad mewn cyllid, a byddem yn ddiolchgar pe gallech ailystyried 
eich Amcangyfrif ar gyfer 2023-24 a chyflwyno Amcangyfrif diwygiedig i'r 
Pwyllgor erbyn dydd Mercher 19 Hydref 2022. Fodd bynnag, os hoffech wneud 
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unrhyw sylwadau ar ein cais, gofynnir ichi roi gwybod i Glerc y Pwyllgor Cyllid 
(Leanne Hatcher, Leanne.Hatcher@Senedd.cymru) cyn gynted â phosibl, ond 
erbyn 17 Hydref 2022 fan bellaf. 

 

Yn gywir 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


